
2
0
8



03 Design 208 

06 Design e-208 

08 Helelektrisk kjøring 

09 PEUGEOT i-Cockpit® 

13 Nettforbindelse 

15 Halvautomatisk kjøring 
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20 Personlig preg

I over 210 år har PEUGEOT hatt rike tradisjoner 

når det gjelder innovasjon og produksjon av 

toppkvalitet. Og i dag setter PEUGEOT alt inn 

på å utvikle biler med elegant design som 

gir en unik kjøreopplevelse for alle sanser. 

Ergonomi, materialer, nettforbindelse - Vi har 

jobbet med alle detaljer for at du skal kunne 

oppleve en enda mer intuitiv og behagelig 

kjøring. Og fordi mennesket alltid er det som 

er viktigste for oss, ønsker vi å gjøre at den 

tiden du tilbringer i bilen er tid med kvalitet.
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ATLETISK OG SENSUELL DESIGN

PEUGEOT 208 har en sterk personlighet som kommer til uttrykk med bilens lave, atletiske silhuett,  

det lange panseret og de sensuelle kurvene. De stramme og stilrene linjene fremheves av  

et kontrasterende Black Diamond(1)-tak, hjulbuer og vinduslister i blank sort(2) og felger med  

diamantfinish og innfelte detaljer(2).

(1) Ekstrautstyr, avhengig av versjon.

(2) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon..

FREKK OG FREIDIG

PEUGEOT 208 har en uttrykksfull front med en stor, forkrommet grill(1), PEUGEOT 

Full LED-Technology(1)-lyssignatur med tre klør og LED(1)-kjørelys som lyser 

permanent, noe som gir bilen en moderne og klar identitet. Kjørelysene gjør at 

bilen sees under alle omstendigheter.  

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 
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UTTRYKKSFULL OG FORSEGGJORT HEKK

Den dynamiske, velskulpturerte bakre delen på PEUGEOT 208 har to typer spoilere(1),  

én for bedre kontroll over drivstofforbruket og én som bedrer bilens kjøreegenskaper.  

For et enda mer sporty utseende, kan eksospotten leveres forkrommet(2).

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(2) Standardutstyr på 208 GT PureTech 130 hk.

KLAR TILSTEDEVÆRELSE

Bak har også nye PEUGEOT 208 en klar identitet, med en tverrgående list  

i blank sort og Full LED(1)-lykter formet som tre klør. Disse lyser dag og natt,  

noe som gir bedre sikkerhet og signalisering.

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 
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e-MOTION e-208

Den lekre 100 % elektriske PEUGEOT e-208 har alt du ønsker. Det er en stillegående 

bil som samtidig har en ypperlig reaksjonsevne på veien. Bilen er like romslig 

som modellene med forbrenningsmotor, med tilsvarende komfort og identisk 

bagasjeromsvolum. De små detaljene som utgjør forskjellene, gir e-208 enda mer stil.

EN HELT EGEN STIL

PEUGEOT e-208 skiller seg ut med eksklusive, innovative og moderne  

detaljer som fanger blikket: grill i samme farge som karosseriet, hjulbuer  

i blank sort og 17-tommers aluminiumsfelger med deksler(1) som bedrer  

bilens aerodynamikk. Interiøret består av raffinert Alcantara© Mistral /  

teknisk masket stoff og TEP Mistral(1).

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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GLEDEN MED HELELEKTRISK KJØRING

Ta plass i e-208, og la deg forføre av den behagelige følelsen med den stillegående motoren  

i en 100 % elektrisk bil. Du kan kjøre dit du ønsker takket være bilens rekkevidde på 362 km(1).  

For å garantere full kjørekapasitet har du flere forskjellige lademuligheter: hjemme, på jobben  

eller underveis.

(1) Opptil 362 km (WLTP) med 16’’ Klasse A+ dekk  -  CO2-utslipp: 0 g under kjøring.

CONNECT & GO(1)

Det er enkelt for deg å bruke din smarttelefon(1) til å programmere 

temperaturen i bilen (varme eller klimaanlegg), sjekke batteriets  

ladestand eller aktivere en lading.

(1) Innlogging via MyPeugeot.
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ENERGIGIVENDE  

PEUGEOT i-COCKPIT® 3D

Inne i bilen finner du den nye generasjons 

PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1). Kjøringen blir smidig 

og intuitiv med det kompakte rattet med 

integrerte brytere(1), det konfigurerbare, digitale 

3D-instrumentpanelet(1), den store 10-tommers 

HD(2)-berøringsskjermen og de syv “Toggle 

Switches”(3).

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(2) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig,  

      avhengig av versjon. 

(3) Vippebrytere, av den typen man finner i fly.

FORLOKKENDE  

INTERIØR

De dynamiske, komfortable og dype forsetene 

er av materialer i toppkvalitet, og har kledninger 

med synlige kontrastsømmer, noe som gir en 

følelse av eleganse og stil. Du kan også velge 

mellom åtte forskjellige interiørlys-farger(1) i 

dører og dashbord, for å gjøre omgivelsene 

enda mer personlige.  

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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ENKEL OG INTUITIV SKJERM

Den store 10-tommers HD(1)-berøringsskjermen styres(2) med talegjenkjennelse,  

med bryterne på rattet eller ganske enkelt ved hjelp av de syv vippebryterne.  

Og på skjermen i e-208 ser du i sanntid en teknologisk animasjon  

som viser energiforbruket. 

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(2) Skal helst gjøres når bilen står stille.

DIGITALT 3D-INSTRUMENTPANEL

Det digitale instrumentpanelet(1) med den futuristiske, holografiske 3D-skjermen er 

plassert rett foran øynene dine. All informasjon om bilen og kjøringen vises i to nivåer, 

avhengig av hvor viktig informasjonen er (sikkerhet, kjøreassistanse, navigasjon).  

Du kan selv bestemme hvilken type informasjon du ønsker å se hele tiden.

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 
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VAKRE, LYSE FORHOLD

La passasjerene dine nyte omgivelsene takket være  

panorama-glasstaket(1) som strekker seg helt bak til 

bakseteplassene, og gir deilige lyse forhold og panoramasikt  

mot himmelen.

(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

12



VAKRE, LYSE FORHOLD

La passasjerene dine nyte omgivelsene takket være  

panorama-glasstaket(1) som strekker seg helt bak til 

bakseteplassene, og gir deilige lyse forhold og panoramasikt  

mot himmelen.

(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

12



A
V
A
N
S
E
R
T

N
E
T
T
F
O
R
B
IN

D
E
L
S
E



A
V
A
N
S
E
R
T

N
E
T
T
F
O
R
B
IN

D
E
L
S
E



100 % CONNECTED

Bruk Navigasjonspakken med nettforbindelse og talegjenkjennelse med TomTom Services(1) som 

gir trafikkinfo i sanntid og varsler om faresoner. Med Mirror Screen(2)-funksjonen kan du på bilens 

berøringsskjerm se de yndlingsappene du bruker på din smarttelefon, dersom den er kompatibel  

med Apple CarPlayTM eller Android Auto.

(1) TomTom-tjenestene viser i sanntid all informasjon som er viktig for kjøringen: trafikkforhold, bensinstasjoner, parkeringsplasser, værmelding, lokale søk og 

faresoner (avhengig av bestemmelsene i hvert land). Abonnementet på disse tjenestene er inkludert for en varighet på tre år. Etter det vil forlengelse eller 

fornyelse av abonnementet kunne gjøres online (mot betaling). (2) Kun sertifiserte Android Auto eller Apple CarPlayTM-apper fungerer når bilen står stille eller 

kjører, avhengig av hvert tilfelle. Når bilen kjører, vil enkelte funksjoner i appene bli nøytraliserte. Visse typer innhold, som kan være gratis tilgjengelig på telefonen, 

kan kreve betaling av et spesielt abonnement på en tilsvarende Android Auto eller Apple CarPlayTM. Mirror Screen-funksjonen virker enten via Android Auto  

(for Android-telefoner) eller via Apple CarPlayTM (for iOS-telefoner) på betingelse av at man har et abonnement med telefon og internett. For ytterligere informasjon, 

gå inn på www.peugeot.no velg Din Bil, deretter velg MirrorScreen.

PRAKTISKE FUNKSJONER

Foran i bilen er det et smart oppbevaringsrom med plass for din smarttelefon(1)

med innebygget induksjonslader(2). Det er også flere USB(3)-uttak rundt om  

i kupeen for passasjerenes bærbare enheter.

(1) Avhengig av telefonens kompatibilitet. 

(2) Trådløs lading i overensstemmelse med norm Qi 1.1,  

      som ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.  

(3) Opptil 4 uttak, avhengig av versjon.
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PÅ VEI MOT 

HALVAUTOMATISK KJØRING

PEUGEOT 208 er utstyrt med en rekke 

intelligente, sikre assistansesystemer.  

Med PEUGEOT Drive Assist Plus(1) kommer  

du et hakk nærmere halvautonom og 

intelligent kjøring, takket være integrerte 

radarer og kameraer: kontroll av bilens kurs 

med valg av posisjon i filen, gjenkjennelse 

av veiskilt, regulering av hastighet, 

sikkerhetsdistanse til bilen stopper opp,  

og automatisk ny start. 

Du får hjelp av flere kjøre- og 

manøvreringsfunksjoner. Utvidet 

gjenkjennelse av signaliseringsskilt, 

overvåking av dødvinkler og aktivt varsel av 

ufrivillig kryssing av veiens markeringslinjer, 

bedrer ytterligere sikkerheten for deg i bilen. 

Og Visiopark 1-systemet med 180°-kamera  

og Full Park Assist(2) gjør hverdagen enda 

lettere for deg.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig,  

     avhengig av versjon.  

(2) Aktiv parkeringsassistanse både for lukeparkering  

     og skråparkering. - Tilgjengelig som ekstrautstyr eller  

     ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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VELG DEN MOTOREN  

DU ØNSKER

PEUGEOT 208 er bygget på den modulerbare 

plattformen CMP(1)/eCMP(2) som gir deg et 

kompromissløst valg mellom to energityper: 

bensin eller elektrisk motor. Optimaliseringen 

av kjøreegenskapene, bilens styrbarhet, 

støydempingen, isolasjonen og den reduserte 

vekten bidrar til å minske CO2-utslippet, og gir 

deg en unik og intens kjøreopplevelse. 

PEUGEOT e-208 drar maksimalt nytte av de 

tekniske fremskrittene som er gjort med eCMP(2)-

plattformen, med optimalisert oppbygging, 

like stort bagasjeromsvolum som modellene 

med forbrenningsmotor, og den samme 

kjøreposisjonen for føreren.

(1) Common Modular Platform: Felles modulerbar plattform. 

(2) Electric Common Modular Platform: Elektrisk, felles  

      modulerbar plattform.

17
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UNIKE MOTORER

Med de siste generasjons motorene Euro 6  

Puretech i Peugeot 208 er du garantert  

intense kjøreopplevelser. Disse motorene  

har et optimalisert forbruk som gjør dem  

mer økonomiske, og de er alle utstyrt med  

Stop & Start-system.

HØYTEKNOLOGISK 

AUTOMATISK GIRKASSE

Når du har prøvd den effektive og myke 

automatiske girkassen EAT8(1) med hendler 

ved rattet og elektrisk impulsbetjening, kan  

du være sikker på én ting: Du vil aldri ville 

ha noe annet! Quickshift-teknologien gir 

strømløse og enkle girskift.

(1) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8:  

     8-trinns automatisk girkasse.



UNIKE MOTORER

Med de siste generasjons motorene Euro 6  

Puretech i Peugeot 208 er du garantert  

intense kjøreopplevelser. Disse motorene  

har et optimalisert forbruk som gjør dem  

mer økonomiske, og de er alle utstyrt med  

Stop & Start-system.

HØYTEKNOLOGISK 

AUTOMATISK GIRKASSE

Når du har prøvd den effektive og myke 

automatiske girkassen EAT8(1) med hendler 

ved rattet og elektrisk impulsbetjening, kan  

du være sikker på én ting: Du vil aldri ville 

ha noe annet! Quickshift-teknologien gir 

strømløse og enkle girskift.

(1) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8:  

     8-trinns automatisk girkasse.



ELEKTRISITET I HVERDAGEN

Gled deg over sterke kjøreopplevelser og totalt velvære i en stillegående bil(1)  

med en motor på 100 kW(2) (136 hk) og et dreiemoment på 260 Nm, tilgjengelig  

allerede fra 0 km/t.  

(1) Du må til enhver tid holde kontroll over bilen, og være spesielt oppmerksom på omgivelsene  

     som ikke alltid er vant til stillegående biler.

(2) Batteriet har en rekkevidde på opptil 362 km WLTP med 16’’ Klasse A+ dekk. 

      Batteriets rekkevidde kan variere avhengig av de reelle bruksforhold (klimaforhold, kjørestil osv.)  

      - CO2-utslipp: 0 g under kjøring. 

VELG DIN KJØRESTIL

I Peugeot e-208 har du valget mellom tre forskjellig kjøremodus: ECO, NORMAL 

og SPORT(1), avhengig av dine lyster og behov. Med Brake-modus finnes det to 

motorbremsnivåer(2), slik at bilen regenererer strøm under faser med fartsreduksjon.  

(1) ECO: optimalisering av rekkevidden - NORMAL: optimal komfort  

     - SPORT: ytelser og kjøreopplevelser (0 til 100 km/t på 8,1 sek.).

(2) Moderat eller økt regenerering av batteriets lading. 
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FORENE DET NYTTIGE  

MED DET BEHAGELIGE

Med det praktiske og smarte tilbehøret  

som er spesielt utviklet for PEUGEOT 208  

er du garantert enda bedre velvære og sikkerhet  

om bord. Og for PEUGEOT e-208 finnes det en  

helt egen serie med spesielt “Electric”-tilbehør.  

21

1. Oppbevaringsbag for ladekabel

2. Sykkelstativ på taket

3. Bagasjeromsmatte

4. Gulvmatte for e-208

5. Setetrekk

6. Solgardiner

1

2

3 5 64
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 MODERNE INNVENDIG ATMOSFÆRE

Materialene i interiøret til PEUGEOT 208 har blitt spesielt valgt ut for 

sin eleganse, men også for sin kvalitet og sin soliditet. Hver versjon har 

en spesiell fi nish med synlige sømmer, enten inntrekket er i stoff , 

TEP eller skinn, og hver versjon har en helt egen stil. 

 1. Stoff Pneuma, sort(1)  

2. Stoff Cozy & TEP, sort(2)

3. Stoff Capy & TEP, sort(3)

4. Skinn Sellier, sort(4)

5. Alcantara Mistral / Teknisk masket stoff & TEP Mistral(5)

 (1) Standard på Active

(2) Standard på Allure

(3) Standard på GT 

(4) Ekstrautstyr på GT bensin. 

(5) Standard på e-208 GT Pack

1 2

3 4

5
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Hvit Banquise(1) Grå Artense(2) Grå Platinium(2) Sort Perla Nera(2)

Gul Faro(2) Blå Vertigo(3) Rød Elixir(3) Hvit Nacré (perlemor)(4)

ET STORT UTVALG 

AV FRISKE FARGER

PEUGEOT 208 vil man legge merke til med 

sine fl otte karosserifarger! Du kan velge 

mellom friske og originale farger, eller 

mer nøkterne, elegante nyanser.

 (1) Standard lakk.

(2) Metallic lakk.

(3) Med trelags klarlakk.

(4) Perlemorslakk.

RENE FORMER

Og for å gjøre bilens utseende helt perfekt 

kan du velge mellom 15- og 16-tommers 

hjulkapsler eller 16-tommers aluminiumsfelger 

med eller uten diamantfi nish, eller 17-tommers 

aluminiumsfelger med deksler.

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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15-tommers 

LAPA-hjulkapsel(1)

 16-tommers 

ELBORN-aluminiumsfelg(1)

16-tommers 

SOHO-aluminiumsfelg(1)

17-tommers 

SHAW-aluminiumsfelg(1)

 17-tommers 

CAMDEN-aluminiumsfelg(1)
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FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI

Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som monteres i din 
bil. Det settes store krav til valg av materialer, det foretas grundig 
forbehandling (galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for 
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester. Kvalitet er satt i 
høysetet i alle ledd hos Peugeot. Garantien på din bil dekker både 
deler og arbeid inntil 5 år eller 100.000 kilometer, det som oppnås 
først. Garanti mot gjennomrustning inntil 12 år på personbil og 8 år 
på varebil fra første registreringsdato. Garanti på fremdrifsbatterier 
(gjelder elbiler og plug-in hybrid) er inntil 8 år eller 160.000 kilometer, 
det som oppnås først.

PEUGEOT ASSISTANSE

Peugeot Assistanse vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge 
såvel som i hele Europa om problemer skulle oppstå. Peugeot 
Assistanse står til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager i 
året, både på hjemstedet og på veien. Du kan ringe gratis på grønt 
nummer 800 30022 og hjelp kommer i løpet av kort tid. Peugeot 
Assistanse vil også sette deg i direkte kontakt med din forhandler 
om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER

Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd av sammensatt 
mekanikk. Dersom en av disse delene går i stykker, og skiftes 
ut med en uoriginal del, risikerer man å endre bilens ytelser og 
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet og kontrollert 
for å garantere bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine 
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen din, kan du være 
sikker på at Peugeot originaldeler gir deg nettopp den tryggheten. 

PEUGEOT TILBEHØR

Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør, skreddersydd til den 
enkelte bilmodell. Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE

25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen AS sitt 
sentrallager på Berger. Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre maksimal hurtighet 
i leveringen dersom uhellet er ute. Beredskap 24 timer i 
døgnet og “over natten leveringer” av deler fra Frankrike* er 
med på å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig. 
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE

MER ENN 10 000 SALGS- OG

SERVICEPUNKTER I EUROPA

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere, og siste 
generasjon av testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt forberedt 
for å yte den beste service for deg og din bil. 70 forhandlere og 
serviceverksteder i Norge og over 10 000 i hele Europa står klare 
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNETT

Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge 

FOR MILJØET

PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak 
for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere 
motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige utslipp. Vi 
skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området. 
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne 
brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi 
henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard 
og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot 
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

FORHANDLERE OG SERVICE
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